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Belangrijke informatie
Deze brochure (dit “Document”) bevat een korte 
beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen zoals 
opgenomen in het Engelstalige prospectus van Fastned 
B.V. (alleen of samen met haar dochtervennootschappen, 
“Fastned”) dat algemeen verkrijgbaar is gesteld op 
woensdag 12 juni 2019 (het “Prospectus”).

Het Prospectus beschrijft de aanbieding van nieuwe 
certificaten van gewone aandelen in Fastned B.V. (de 
“Certificaten”) uit te geven door Fastned Administratie 
Stichting (de “Stichting”), vertegenwoordigende nieuwe 
gewone aandelen in Fastned.

Dit Document is geen samenvatting van het Prospectus 
in de zin van artikel 5:14 van de Wet op het financieel 
toezicht (“Wft”) en is niet beoordeeld of goedgekeurd 
door de Stichting Autoriteit  Financiële Markten (“AFM”). 
Het is naar zijn aard niet volledig. Dit Document wordt 
namens Fastned verspreid en zij is verantwoordelijk 
voor de juistheid van de gegevens die hierin staan. 
Fastned verklaart dat de informatie in dit Document in 
overeenstemming is met de werkelijkheid op de datum 
van dit Document. Fastned wijst er echter op dat in dit 
Document slechts een beperkt beeld van haar activiteiten 
wordt geschetst. Op zichzelf vormt dit Document dan ook 
geen geschikte basis voor het nemen van een beslissing 
om te beleggen in de Certificaten. Bij het nemen van een 
beslissing om in te schrijven op de Certificaten, dient 
een potentiële belegger zich uitsluitend te baseren op de 
informatie die is opgenomen in het Prospectus en niet 
slechts op informatie in dit Document. 

Dit Document is gebaseerd op, en dient te worden gelezen 
in samenhang met, de meer gedetailleerde informatie 
en de financiële informatie (inclusief de toelichting 
daarop) in het Prospectus. De tekst van het Prospectus 
is leidend. Marktinformatie in dit Document is, waar 
aangegeven, afkomstig van externe bronnen waarop 
geen beleggingsbeslissingen mogen worden gebaseerd. 
Hoewel Fastned meent dat de door haar gebruikte 
externe bronnen betrouwbaar zijn, heeft Fastned de 
informatie die zij van de externe bronnen heeft betrokken 
niet onafhankelijk geverifieerd en kan zij de juistheid en 
volledigheid van die informatie niet garanderen. Waar in 
dit Document wordt vermeld dat Fastned een leidende 
positie heeft in een of meer markten is dit gebaseerd op 
analyses en inschattingen van Fastned. Voor verdere data 
en bronnen verwijzen wij u naar het Prospectus. 

Dit Document is uitsluitend bestemd voor de Nederlandse 
markt. Het mag niet buiten Nederland worden verspreid 
en vormt geen aanbod of uitnodiging om de Certificaten 
te kopen, in het bijzonder niet in de Verenigde Staten, 
Canada, Japan en Australië. De in dit Document genoemde 
Certificaten mogen niet worden aangeboden of verkocht 
in de Verenigde Staten of aan, of ten behoeve van, ”US 
Persons” (zoals gedefinieerd in Regulation S volgens de 
U.S. Securities Act 1933, als  gewijzigd, de “Securities 
Act”), tenzij deze Certificaten zijn geregistreerd ingevolge 
de Securities Act of zijn vrijgesteld van registratie 
ingevolge enige uitzonderingsbepaling daarop. Fastned 
heeft geen van de Certificaten als zodanig geregistreerd 
en is niet van plan om Certificaten in de Verenigde Staten 
aan het publiek aan te bieden. Voor meer informatie 
verwijzen wij naar het Prospectus en de daarin opgenomen 
Nederlandstalige samenvatting van het Prospectus in de 
zin van artikel 5:14 van de Wft. 

Het Prospectus (inclusief Nederlandstalige samenvatting) 
is verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van 
Fastned (www.fastned.nl/investeren) en kosteloos in 
gedrukte vorm op kantoor van Fastned tijdens normale 
kantooruren vanaf de datum van het Prospectus tot en 
met de afwikkelingsdatum van de beoogde aanbieding. 
Het Prospectus kan ook kosteloos in gedrukte vorm 
worden opgevraagd bij ING Bank N.V., per e-mail (iss.
pas@ing.nl) of schriftelijk (ING Bank N.V., Issuer Services, 
TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam).

Belangrijke informatie en risico’s

Potentiële beleggers moeten bij bestudering van 
het Prospectus zorgvuldig aandacht besteden aan 
de uitgebreide beschrijving van de belangrijke 
risico’s die aan een belegging in de Certificaten 
van aandelen zijn verbonden.

Risico’s
Beleggen in aandelen en certificaten brengt risico’s met 
zich mee. Resultaten van het bedrijf of de bedrijven waarin 
u belegt, kunnen immers tegenvallen. Dit geldt ook voor 
de resultaten van Fastned. De Certificaten zijn niet eerder 
op Euronext Amsterdam verhandeld en de handel in Cer-
tificaten zou heel beperkt kunnen zijn. 
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De koers van de Certificaten kan dalen. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid dat u weinig of zelfs geen 
dividend ontvangt. Potentiële beleggers dienen dan ook, 
voordat zij tot inschrijving overgaan, het Prospectus 
nauwkeurig te bestuderen. In het bijzonder moeten zij 
kennisnemen van de beschrijving van de belangrijke 
risico’s die verbonden zijn aan een eventuele belegging 
in de Certificaten, zoals opgenomen in het hoofdstuk 
“Risk Factors” in het Prospectus, alsmede van de 
informatie en waarschuwing zoals opgenomen in het 
hoofdstuk “Important Information” van het Prospectus. 
In de paragraaf “Selectie van belangrijke risico’s” vanaf 
pagina 23 van dit Document zijn de in het Prospectus 
opgenomen risicofactoren kort aangeduid. De waarde van 
uw belegging in de Certificaten kan fluctueren. Voordat 
potentiële beleggers een eventuele beslissing nemen om 
in te schrijven op de Certificaten, wordt hen geadviseerd 
een professioneel financieel adviseur te raadplegen. 

Potentiële beleggers worden verder nadrukkelijk 
gewezen op de mogelijkheid dat de beoogde aanbieding 
en notering van de Certificaten aan Euronext Amsterdam 
door onvoorziene omstandigheden, waaronder 
marktomstandigheden, geen doorgang kan vinden. In een 
dergelijk geval worden alle inschrijvingen als niet gedaan 
beschouwd. Alle toewijzingen van Certificaten worden 
in dat geval geacht niet te zijn gedaan. Alle ontvangen 
betalingen voor de Certificaten worden geretourneerd 
zonder vergoeding van rente of andere kosten en Euronext 
Amsterdam N.V. kan verrichte transacties ongeldig 
verklaren. 

Dit Document bevat uitspraken over de toekomst die zijn 
gebaseerd op de huidige strategie en inschattingen en 
verwachtingen van Fastned met betrekking tot externe 
ontwikkelingen. Deze uitspraken bevatten aannames, 
risico’s en onzekerheden die na de publicatiedatum van 
dit Document kunnen veranderen dan wel anders kunnen 
uitvallen. 

De toewijzing van Certificaten op inschrijvingen van 
particulieren hangt onder andere af van het totaal aantal 
Certificaten waarop door particulieren wordt ingeschreven 
en van het totaal aantal Certificaten dat zal worden 
aangeboden. Dit betekent dat u minder Certificaten 
toegewezen kunt krijgen dan waarop u had ingeschreven. 
Het betekent ook dat het mogelijk is dat u alle Certificaten 
waar u voor heeft ingeschreven krijgt toegewezen. 

Voor verdere informatie in verband met de verkrijgbaarheid 
van het Prospectus verwijzen wij naar de paragraaf 
“Belangrijke aanbiedingsvoorwaarden” op pagina 19 van 
dit Document.

4



5

Key facts

 

50+ medewerkers

99 stations

36.713 laadsessies
in maart '19

22.711 actieve klanten in  
Q1 2019*

Marktleider snelladen  
in Nederland

Winnaar RAI Vereniging
'Gouden Rijwiel' 2019

 

Fastned is een pionier in de ontwikkeling en exploitatie van 
een netwerk van snellaadstations dat 100% hernieuwbare 
elektriciteit levert voor volledig elektrische voertuigen. Fastned 
bouwt schaalbare snellaadstations met meerdere snelladers 
langs drukke wegen. Hier kunnen elektrische rijders hun auto 
snel opladen en hun reis weer voortzetten. Het doel van Fastned 
is een Europees netwerk van 1.000 snellaadstations.

Fastned – een introductie

Fastned's missie is om vrijheid te geven aan 
elektrische rijders en daarmee de overgang 
naar duurzame mobiliteit te versnellen.

Actief Bouw in voorbereiding Expansie in voorbereiding

Land Aantal  
stations

Stations in  
aanbouw

NL 86 17

DE 12 5

VK 1 1

Totaal 99 23

1

86

12

Uptime van
stations >99,9%

* Klanten die ten minste eenmaal in het laatste 
kwartaal van het volledige jaar hebben geladen, 
respectievelijk, het relevante kwartaal

5

het VK
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 FY 2017 FY 2018 Groei Q1 20181 Q1 20191 Groei

Omzet (€ 1.000) €556 1.638 +195% €252 €844 +236%

Verlies voor het jaar (€ 1.000) (5.017) (6.269) +25%

Geleverde capaciteit
in kWh2 (x1.000)

1.006 2.903 +189% 483 1.520 +215%

Aantal operationele stations 63 85 +35% 66 91 +36%

Aantal actieve klanten 6.279 17.923 +185% 8.303 22.717 +174%

1 De kwartaalomzet is niet gecontroleerd door een accountant

Omzet, afzet en aantal klanten groeien harder dan aantal operationele stations

Kerncijfers

Omzet per FEV neemt snel toe Steeds meer FEV rijders bezoeken Fastned

 
Afzet (kWh) Fastned per kwartaal1500
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Elektrische rijders weten Fastned steeds beter te vinden

2 kWh = kilowattuur, een veel gebruikte grootheid voor het leveren van energie

Q1 2019Q1 2019
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Het belangrijkste doel van de beoogde aanbieding en 
notering van de Fastned Certificaten aan Euronext 
Amsterdam is extra kapitaal te verkrijgen om de uitvoering 
van de groeistrategie van Fastned te ondersteunen. Het 
betreft daarmee een zogenaamde ‘primaire’ uitgifte van 
nieuwe certificaten van aandelen. Er worden geen bestaande 
certificaten van aandelen van huidige certificaathouders 
aangeboden. Fastned is momenteel genoteerd op het 
handelsplatform Nxchange.4 

De beoogde aanbieding en notering van de Certificaten aan 
Euronext Amsterdam is een logische volgende stap in de 
ontwikkeling van Fastned, omdat hiermee extra financiële 
flexibiliteit zal worden gecreëerd. Daarnaast zal de notering 
aan Euronext het profiel en de merkherkenning van Fastned 
verder versterken richting onder andere investeerders, 
zakelijke partners, klanten en werknemers.

De aanbieding is Fastned's volgende stap richting de 
realisatie van haar groeistrategie, haar doelstellingen op 
de middellange termijn, en haar doel om een Europees 
netwerk van 1.000 stations te bouwen. Fastned is van plan 
om de beoogde uitbreiding van de capaciteit voornamelijk 
op de volgende vier manieren tot stand te brengen:

• Bijplaatsen van extra snelladers op bestaande stations;
• Aanleggen van extra netaansluitingen en/of   
 netaansluitingen met een grotere capaciteit;
• Uitrusten van bestaande stations met snellere laders  
 die meer stroom per tijdseenheid (kW) kunnen   
 leveren; en
• Zekerstellen van nieuwe locaties, het verkrijgen van 
      vergunningen en de bouw van nieuwe stations in 
      Nederland, Duitsland en andere landen zoals het 
      Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Frankrijk, met 
      het doel om gemiddeld drie tot zes nieuwe locaties per 
      maand te realiseren op middellange termijn.

De opbrengst van de aanbieding zal niet worden gebruikt om 
de hoofdsom van de bestaande leningen terug te betalen. 
 
Fastned streeft er actief naar om de realisatie van haar 
netwerkuitbreiding continu te optimaliseren om kansen 
snel te kunnen grijpen wanneer deze zich voordoen 
en te reageren op het optreden van gebeurtenissen of 
omstandigheden, inclusief die zijn beschreven in het 
hoofdstuk “Risk Factors” van het Prospectus, zoals 
het zeker stellen van nieuwe locaties door middel van 
een aanbesteding of een andere toewijzingsprocedure 

Redenen voor de aanbieding en notering aan 
Euronext Amsterdam

van de overheid, een versnelling van de vraag bij 
bestaande laadstations, vertragingen in de ontvangst 
van exploitatievergunningen, bouwvergunningen of 
planningsvergunningen van overheidsinstanties of 
vertragingen in de levering van netaansluitingen door 
netbedrijven.

De bedragen en timing van de werkelijke uitgaven van de 
Vennootschap zullen daarom afhankelijk zijn van talrijke 
factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, vertragingen 
van tijdrovende elementen in het ontwikkelingsproces van 
nieuwe locaties (zoals de ontvangst van exploitatiever-
gunningen, bouwvergunningen, planningsvergunningen 
en netaansluitingen), locatiespecifieke aspecten (bijvoor-
beeld de grond waarop een station is gebouwd), ontwik-
kelingen op het gebied van regelgeving of concurrentie, 
de netto-opbrengsten van de aanbieding, eventuele be-
dragen die als overheidssubsidies zijn ontvangen en de 
toekomstige bedrijfskosten en uitgaven van Fastned.

Om die reden kan Fastned op dit moment niet met 
zekerheid alle specifieke manieren voorspellen waarop 
het de capaciteit van het Fastned-netwerk zal vergroten 
en of het de bedragen daadwerkelijk zal besteden op 
de hierboven uiteengezette wijze, en evenmin geeft de 
volgorde van de hierboven opgesomde vier manieren 
aan in welke volgorde Fastned de netto-opbrengst van 
de aanbieding zal gebruiken. De netto opbrengst van de 
aanbieding zal als onderdeel van dergelijke uitbreiding 
ook gebruikt worden voor de gerelateerde operationele 
uitgaven en andere kosten, inclusief de rentelasten 
van de bestaande leningen die nog niet gedekt kunnen 
worden door de winst van Fastned. De Raad van Bestuur 
zal aanzienlijke flexibiliteit hebben bij het gebruiken van 
de netto-opbrengst van de aanbieding voor de uitbreiding 
van de capaciteit van het netwerk van Fastned en kan 
de toewijzing van deze opbrengsten als gevolg van 
deze en andere onvoorziene omstandigheden wijzigen. 
Certificaathouders zullen geen directe invloed hebben op 
de besteding van de opbrengsten van de aanbieding voor 
de uitbreiding van Fastned's netwerk.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk ”Reasons for the 
Offering and Use of Proceeds” van het Prospectus.

4 Fastned heeft haar overeenkomst met Nxchange opgezegd op 9 april jl. waardoor de notering per 7 oktober zal eindigen. Nxchange heeft aangegeven 
nadien nog wel handel in certificaten Fastned op haar platform te faciliteren. Fastned zal individuele certificaathouders die wensen over te stappen naar het 
handelsplatform van Euronext Amsterdam ondersteunen bij deze overstap. 
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Samenstelling Raad van Bestuur
Vanaf de afwikkelingsdatum zal de Raad van Bestuur 
bestaan uit de volgende leden: 

Ervaren bestuur geleid door oprichter

Michiel Langezaal
Oprichter, Chief Executive Officer  
en Voorzitter van de Raad van  
Bestuur

 
Michiel Langezaal heeft in 2012 samen met Bart 
Lubbers Fastned opgericht. Voor Fastned werkte hij als 
‘new business developer’ bij Epyon/ABB en daarvoor 
als strategie consultant bij A.T. Kearney. Michiel heeft 
werktuigbouwkunde gestudeerd in Delft en is daarin cum 
laude afgestudeerd. 

Niels Korthals Altes,
Chief Commercial Officer &  
Head of funding

 
 
Niels Korthals Altes werkt sinds 2013 als Chief 
Commercial Officer voor Fastned en is in 2017 toegetreden 
tot de Raad van Bestuur. Voor Fastned richtte hij de 
Windcentrale B.V. op en was hij directeur bij de Climate 
Neutral Group. Daarvoor werkte Niels in verschillende 
marketing posities bij Unilever. Niels heeft bedrijfskunde 
gestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. 

Samenstelling Raad van Commissarissen
Vanaf de afwikkelingsdatum zal de Raad van 
Commissarissen bestaan uit de volgende leden:

Bart Lubbers
Oprichter van Fastned 
en Voorzitter RvC 

• Lid van de Raad van Commissarissen bij QWIC
• Voormalig lid van de Raad van Commissarissen bij 

Mercon Steel Structures
• Voormalig lid van de Raad van Commissarissen bij 

Hotel Figi 
• Oprichter en voormalig lid van de Raad van 

Commissarissen bij Metro 
 

Hans Streng5

Vice-Voorzitter RvC 
 

• Lid van de Raad van advies bij SET Ventures
• Voormalig CEO van Luxexcel
• Voormalig CEO van Epyon
• Voormalig GM van Emerging Businesses bij NXP
• Voormalig GM van Philips’ Digital Networks Division

Hans Michels6

Lid RvC 
 

• Business Mentor Smart Energy Rockstart
• Adviseur bij Voltalia
• Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij 

U-Center
• Voormalig Associé voor interim executive 

management bij Boer & Croon
• Voormalig managing director investment banking bij 

ABN AMRO

Fastned heeft een Raad van Bestuur en zal vanaf de 
afwikkelingsdatum van de aanbieding, welke naar 
verwachting op of rond 25 juni 2019 zal plaatsvinden, 
eveneens een Raad van Commissarissen hebben. De 
Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse 
management van Fastned en voor de uitvoering van de 
strategie. De Raad van Commissarissen zal toezicht 
houden op en advies geven aan de Raad van Bestuur.

5Hans Streng zal kwalificeren als onafhankelijke commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.
6Hans Michels zal kwalificeren als onafhankelijke commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.
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Aandeelhouders- en certificaathoudersstructuur
De Fastned Administratie Stichting (FAST) is de enige 
aandeelhouder van Fastned. FAST is een onafhankelijke 
stichting die in 2014 is opgericht om (i) toe te zien dat 
Fastned uitvoering geeft aan haar missie, (ii) toezicht te 
houden op de continuïteit van Fastned en (iii) de belangen 
van de certificaathouders te beschermen. Deze drie 
taken, in die volgorde, vormen de uitgangspunten voor het 
bestuur van de Stichting.

Deze structuur geeft FAST, als enig aandeelhouder 
van Fastned B.V., 100% stemrecht in de algemene 
vergadering. Ten tijde van de oprichting van FAST hebben 
de beide oprichters, Michiel Langezaal en Bart Lubbers, 
hun aandelen en bijbehorende stemrechten overgedragen 
aan FAST tegen uitgifte van Certificaten. Hiermee zijn alle 
certificaathouders in gelijke mate vertegenwoordigd door 
het bestuur van FAST. 

Fastned’s corporate governance structuur zorgt ervoor 
dat Fastned op een ondernemende wijze (en binnen 
duidelijke strategische grenzen) aan de realisatie van 
haar missie kan werken, waarbij de  belangen van alle 
certificaathouders worden behartigd. 

Certificaathouders hebben het recht om de algemene 
vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. 
Daarnaast hebben certificaathouders stemrecht in de 
vergadering van certificaathouders. In die vergadering 
hebben zij het recht om de leden van het bestuur van de 
Stichting te benoemen op voordracht van het bestuur van 

de Stichting. Daarnaast kan het bestuur van de Stichting 
certificaathouders om hun zienswijze vragen ten aanzien 
van de punten die op de agenda staan voor de algemene 
vergadering van aandeelhouders. 

Het bestuur van FAST bestaat uit:

• Hieke van Rees-Spoelstra (Voorzitter)
• Fiona Buruma (Treasurer)
• Henk Pals (Secretaris) 

Meer details over de corporate governance van Fastned 
zijn te vinden in het hoofdstukken “Management, 
Employees and Corporate Governance “ en “Description 
of Share Capital and Corporate Structure” van het 
Prospectus.

Wilhelmina Dok B.V.
(Bart Lubbers)

Carraig Aonair Holding
(Michiel Langezaal)

Breesaap
(familie Lubbers)

Overige
investeerders

Stichting FAST

Fastned B.V.

Fastned's Corporate Governance Structuur

50,73% 30,44% 7,92% 10,91%
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Door steeds strengere regelgeving op Europees, 
nationaal en lokaal niveau worden ‘nul emissie’ 
voertuigen gestimuleerd. Autofabrikanten 
investeren - mede als gevolg hiervan - miljarden 
euro’s in de ontwikkeling van elektrische auto’s. 
Door deze investeringen en schaalvergroting 
dalen de kosten van accu’s snel, waardoor 
elektrische auto’s steeds betaalbaarder worden. 
Ondertussen groeit het bewustzijn over vervuiling 
door fossiele auto’s en worden de voordelen 
van elektrische auto’s - zoals geluidloze, snelle 
acceleratie - steeds beter gewaardeerd door 
consumenten. Door toenemende laadsnelheid 
van snelladers krijgen rijders van elektrische 
auto’s de mogelijkheid om wanneer nodig 
snel op te laden en hun weg te vervolgen, 
waardoor elektrische rijders dezelfde vrijheid 
krijgen als rijders van auto’s met een interne 
verbrandingsmotor.

De markt van elektrische auto’s 
groeit naar verwachting van 
analisten explosief...

Waarom investeren 
in Fastned?

Bloomberg New Energy Finance Electric Vehicle Outlook May 2019. Bij Bloomberg 
betekent ‘EV’ zowel volledig elektrische voertuigen (FEV’s) als plug-in hybride 
voertuigen (PHEV’s) en wordt alleen gedoeld op personenvoertuigen.

Groei van het percentage EV's in Europa (2015-2040)

Miljoenen voertuigen

Aandeel van het totaal

PHEV

ICE

BEV

EV

ICE
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Inkomsten  
uit de  

verkoop van  
elektriciteit

=

Elektrische auto’s met een grotere range komen er aan

11

vandaag

Fastned's inkomsten zijn het product van het aantal FEV's en de gemiddelde inkomsten per FEV (voorbeeld Nederland)

#FEV's in Nederland Inkomsten (€) van Fastned per FEV

X =

Q1 2019 Q1 2019* 11
*De omzet per FEV van Q1 2019 is geëxtrapoleerd naar jaarbasis.
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Openbaar snelladen is essentiële  
infrastructuur voor elektrische auto’s
 
Volgens autofabrikanten is laadinfrastructuur één 
van de grootste knelpunten voor het succes van 
elektrische auto’s. Openbare snellaadinfrastructuur 
is cruciaal voor mensen die niet (altijd) thuis of op 
kantoor kunnen opladen, en biedt de mogelijkheid 
om langere afstanden te rijden. De toegang tot 
snellaadstations geeft elektrische rijders daarmee 
de vrijheid die bij autorijden hoort. 

McKinsey (wereldwijd opererend strategisch 
adviesbureau) voorspelt dat in de Europese Unie het 
percentage snelladen van 6% in 2020 naar 32% in 
2030 zal groeien (zie grafiek).

Door de dalende prijs van elektrische auto’s zullen 
naar verwachting steeds meer mensen, ook zonder 
eigen oprit, vanaf 2020 elektrische auto’s kopen. 
Daarmee groeit de vraag naar openbaar snelladen.

Veel Europeanen kunnen niet thuis laden omdat ze in een stad of stedelijke om-
geving wonen waar een eigen parkeerplaats niet gebruikelijk is.

Daarnaast zal naar verwachting de markt voor (autonoom 
rijdende) taxi’s, gedeelde elektrische auto’s en voertuigen 
voor stadsdistributie hard groeien. Deze gebruikers 
leggen veel kilometer op een dag af en hebben daardoor 
bijzonder veel baat bij snelle laadinfrastructuur. 

Snelladen wordt daarbij steeds sneller, en zal daardoor 
steeds meer op tanken gaan lijken. Fastned installeert 
laders waarmee auto’s tot 750 km per uur aan range 
kunnen laden, en deze zijn te upgraden tot een vermogen 
waarbij tot 1.500 km per uur aan range geladen kan 
worden. Dit betekent dat de gemiddelde automobilist in 
10 tot 15 minuten voldoende energie kan laden om een 
week lang auto te rijden.

*Bron: McKinsey, ronde tafel over de toekomst van mobiliteit, januari 2019

Snelladen wordt steeds sneller

Elektrische auto’s hebben elektriciteit 
nodig om rond te rijden.  Deze elektriciteit 
wordt, en zal worden geleverd door een 
gecombineerde markt van thuisladen, 
op bestemming laden en/of door middel 
van publieke laadinfrastructuur (zoals 
snellaadstations of langzame laadpalen 
van gemeenten). Fastned richt zich 
exclusief op snelladen.  Om die reden 
heeft Fastned indirecte concurrentie 
van partijen die langzame laaddiensten 
aanbieden en directe concurrentie 
van de partijen die snellaaddiensten 
aanbieden. De mate van concurrentie 
verschilt per land waar Fastned actief 
is. In het prospectus heeft Fastned de 
meest relevante snellaadinitiatieven 
uiteengezet per land waar Fastned 
actief is of van plan is actief te worden.  
Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 
“Industry – Competition” in het 
Prospectus.

Sterke toename
in snelladen

Snelladen Publiek 
langzaam laden

Thuis  
langzaam laden

2013
Generatie 1

2018
Generatie 2

2020
Generatie 3

1.0 2.0 3.0

Verwachte groei van aandeel snelladen*

50kW =
250+ km/h

150+ kW =
750+ km/h

300+ kW =
1,500+ km/h
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Fastned is een voorloper in een  
exponentieel groeiende markt met 
hoge toetredingsdrempels
 
Het bouwen van snellaadstations vereist tijd en kennis. 
Fastned heeft uitgebreide ervaring met snelladen sinds 
2012 en is daarmee uniek. De ontwikkeling van een locatie 
waar een groot laadstation gebouwd kan worden is een 
langdurig proces dat enkele jaren duurt. Hierbij komen 
zaken kijken als het voeren van onderhandelingen over 
het huurcontract, het verkrijgen van een bouwvergunning 
en de realisatie van een grote netaansluiting door de 
netbeheerder. Fastned heeft naast haar portfolio van 99 
operationele stations een uniek portfolio van meer dan 
500 locaties in diverse stadia van ontwikkeling. Daarnaast 
heeft Fastned over de jaren software en processen 
ontwikkeld waarmee haar stations al enkele jaren >99,9% 
van de tijd werken. De portfolio van locaties en de ervaring 
die Fastned heeft opgedaan kan nu aangewend worden 
voor internationale expansie. 

Fastned heeft een sterke positie in de 
Nederlandse markt en veel potentieel 
om in Nederland en daarbuiten haar 
netwerk uit te rollen
 
Met 99 stations exploiteert Fastned het grootste 
onafhankelijke publieke snellaadnetwerk van Europa. 
Daarnaast investeert Fastned momenteel in de aanleg 
van extra netaansluitingen en in de plaatsing van extra en 
snellere laders op haar bestaande stations. In het eerste 
kwartaal van 2019 bezocht 42% van de elektrische rijders 
in Nederland minimaal 1 keer een Fastned station. Drie 
jaar eerder was dit nog maar 18%.9

"42% van de elektrische rijders in Nederland  

was in Q1 2019 klant bij Fastned"

Via partnerships met Albert Heijn in Nederland en REWE 
Region Mitte in Duitsland verkent Fastned de mogelijkheid 
om ook op retail locaties snellaaddiensten aan te bieden. 
Op dit moment zijn reeds 2 Fastned stations bij Albert 
Heijn winkels operationeel en vinden er voorbereidende 
werkzaamheden plaats voor de realisatie van additionele 
stations bij Albert Heijn en REWE.

Buiten Nederland richt Fastned zich in dit stadium op 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland 
en Frankrijk. In maart 2019 won Fastned bijvoorbeeld een 
aanbesteding voor 20 nieuwe stations langs snelwegen 
in Zwitserland en voor 5 nieuwe stations in het Verenigd 
Koninkrijk.

Percentage elektrische auto’s van totale nieuw verkochte auto’s in enkele Europese landen waar Fastned al actief is of van plan is actief te zijn.8

8 ACEA report (februari 2019), als percentage van registratie van nieuwe auto’s
9 Aantal unieke klanten in Q1 2019 en Q4 2015 / totaal aantal volledig elektrische auto’s in Nederland per 31 maart 2019 en Q4 2015.  
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Fastned.

In het eerste kwartaal van 2019 was 7,32% van 
alle nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch

Fastned heeft een sterke positie in koplopermarkt Nederland
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Fastned heeft een schaalbaar 
business model met lage vaste kosten
Fastned is in staat om in te spelen op de snel groeiende 
vraag naar snelladen doordat Fastned haar capaciteit op 
drie assen kan uitbreiden: (1) de bouw van extra stations 
op basis van haar pijplijn van locaties, (2) de plaatsing 
van extra snelladers op bestaande stations en (3) het 
verhogen van de snelheid van de snelladers.

Fastned bouwt en exploiteert onbemande stations 
die volledig geautomatiseerd werken waardoor de 
operationele kosten van het netwerk laag zijn. Door 
toenemend gebruik van de stations groeit de omzet 
exponentieel terwijl de operationele kosten slechts 
beperkt toenemen.

Klantvriendelijkheid zit in Fastned’s DNA
Vanaf haar oprichting, streeft Fastned naar de meest 
klantvriendelijke laadervaring voor bestuurders van 
volledig elektrische auto’s. Zo heeft Fastned als eerste 
aanbieder ter wereld autocharge geïntroduceerd, 
waarmee klanten zonder laadpas of ander betaalmiddel 
kunnen laden. Fastned’s focus op klanten is verder 
terug te zien in het ontwerp van de stations, het feit dat 
de stations 99,9% van de tijd werken, de Fastned app 
waarmee klanten hun route kunnen plannen en de 24/7 
klantenservice die Fastned biedt.

Ervaren management-team ondersteund 
door een ondernemende organisatie die 
volledig is toegerust op groei
Fastned is in 2012 opgericht door Bart Lubbers en Michiel 
Langezaal. Beide oprichters kenden elkaar van Epyon, 
een Nederlandse startup die snelladers voor elektrische 
auto’s ontwikkelde en produceerde. Epyon werd in 2011 
verkocht aan ABB. Michiel is sinds de start van Fastned 
CEO. Omdat het bedrijf wordt geleid door één van de 
oprichters heeft het een sterke ondernemende cultuur en 
geeft het de voorkeur aan het zelf ontwikkelen van kennis, 
vaardigheden en software. Fastned telt nu meer dan 50 
werknemers in 4 landen. 

Zie “Management, Employees and Corporate Governance” 
in het Prospectus.

Klantvriendelijkheid zit in Fastned’s DNA
Vanaf haar oprichting, streeft Fastned naar de meest 
klantvriendelijke laadervaring voor bestuurders van 
volledig elektrische auto’s. Zo heeft Fastned als eerste 
aanbieder ter wereld autocharge geïntroduceerd, 
waarmee het laden en betalen automatisch verloopt 
na het inpluggen. Fastned’s focus op klanten is verder 
terug te zien in het ontwerp van de stations, het feit dat 
de stations >99,9% van de tijd werken, de Fastned app 
waarmee klanten hun route kunnen plannen en de 24/7 
klantenservice die Fastned biedt.

14

Fastned stations hebben een modulaire overkapping waardoor een station 
gemakkelijk opgeschaald kan worden
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Strategie

Fastned gelooft dat er een aanzienlijke groeimogelijkheid 
is voor snelladen in Europa, te beginnen in Nederland, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en 
Frankrijk, waar het aantal volledig elektrische auto’s snel 
toeneemt. Fastned streeft ernaar om een vooraanstaande 
leverancier te zijn van snellaaddiensten aan de groeiende 
groep van bestuurders van deze auto’s. De strategie van 
Fastned is gebaseerd op de volgende pijlers:

Het verwerven van de beste locaties voor de markt uit
Fastned gelooft dat de eerste paar partijen die actief 
worden in deze nieuwe en groeiende markt in staat zullen 
zijn om de beste locaties te verwerven. Fastned streeft 
naar het verwerven van een zeer waardevol portfolio van 
locaties voor toekomstige snellaadstations, vooruitlopend 
op de markt en concurrentie. Om die reden investeert 
Fastned aanzienlijk in het zoeken, screenen en selecteren 
van locaties van hoge kwaliteit, neemt Fastned deel aan 
aanbestedingen voor locaties en ontwikkelt Fastned 
strategische partnerschappen met landeigenaren. De 
groeiende portfolio van locaties biedt een uniek platform 
voor de toekomstige groei.

Het versnellen van groei door snel de geïnstalleerde 
laadcapaciteit te schalen
Fastned streeft ernaar haar geïnstalleerde laadcapaciteit 
te blijven uitbreiden door extra stations toe te voegen, 
het aantal laders op elke locatie te vergroten en de 
laadsnelheid van die laders te verhogen. Door dit te doen, 
kan Fastned capaciteit op drie assen tegelijkertijd laten 
groeien en zo snel capaciteit opschalen wanneer de vraag 
groeit. De pijplijn met nieuwe locaties en de bestaande 
stations die nog niet op maximale capaciteit draaien, 
vormen zo een krachtig platform voor toekomstige groei.

Voortdurend verbeteren van operationele procedures, 
systemen en software voordat de markt volwassen wordt
De snellaadmarkt bevindt zich nog in de beginfase. 
Fastned probeert haar operationele procedures te 
verbeteren en systemen en software te optimaliseren 

voordat het tempo van de groei van de snellaadmarkt nog 
verder versnelt. Als koploper in deze industrie kan Fastned 
in een vroeg stadium relevante kennis en ervaring opdoen, 
waarmee een voorsprong wordt genomen op nieuwe en 
bestaande concurrentie.

In toenemende mate profiteren van schaal- en 
netwerkeffecten
Door het netwerk te laten groeien, profiteert Fastned van 
toenemende schaaleffecten bij inkoop, netwerkactiviteiten, 
onderhoud, klantenservice en andere gebieden. 
Tegelijkertijd wordt het voor klanten comfortabeler om 
te vertrouwen op het groeiende netwerk van Fastned 
snellaadstations. Gebruik maken van uitsluitend Fastned-
stations heeft voordelen zoals vertrouwde kwaliteit, een 
potentieel lagere prijs per kilowattuur op basis van een 
prijsplan en de mogelijkheid om de Fastned-routeplanner 
te gebruiken waarmee klanten reizen kunnen plannen 
inclusief laadstops. Verwacht wordt dat de combinatie 
van netwerkeffecten en schaaleffecten de inkomsten zal 
stimuleren, terwijl tegelijkertijd de kosten zullen dalen en 
bijgevolg de marges zullen toenemen, wat Fastned een 
potentieel kostenvoordeel ten opzichte van concurrenten 
geeft.

Bedrijfsuitbreidingen onderzoeken, ontwikkelen en 
implementeren
Het huidige business-model van Fastned is alleen 
gebaseerd op snellaaddiensten. Fastned kijkt echter actief 
naar bedrijfsuitbreidingen die strategische waarde bieden 
in termen van betere netwerkdekking en verbeterde 
klantervaring. Een potentieel interssante uitbreiding is het 
aanbieden van (kleine) snellaadstations op winkellocaties, 
die Fastned momenteel test met Albert Heijn en REWE-
supermarkten in respectievelijk Nederland en Duitsland. 
Een andere mogelijke uitbreiding is het toevoegen van 
een shop, een toilet en / of de mogelijkheid om snacks en 
dranken zoals koffie te verkopen op de snellaadstations.
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Financiële en zakelijke doelstellingen

Op basis van het welslagen van de aanbieding van de 
Certificaten, heeft Fastned de volgende financiële en 
zakelijke doelstellingen voor de middellange termijn10 

vastgesteld, die zij beoogt te bereiken door haar strategie 
uit te voeren:

• In navolging van de trend van de afgelopen jaren, 
streeft Fastned ernaar harder te blijven groeien dan 
de marktgroei van volledig elektrische auto’s door 
het aanbieden van betrouwbare snellaaddiensten op 
strategische high traffic-locaties;

• Fastned streeft naar verdere groei van haar netwerk 
door gemiddeld drie tot zes nieuwe locaties per 
maand te realiseren en de capaciteit van bestaande 
stations met extra en snellere opladers uit te breiden. 
De overgrote meerderheid van deze nieuwe locaties 
zijn gelegen langs snelwegen, maar de uitbreiding 
omvat ook stations in stedelijke gebieden en bij 
winkels;

• Gesteld dat de verkoopgroei van volledig elektrische 
auto’s in Nederland, de kernmarkt van Fastned, 
aanhoudt, streeft Fastned naar een groeiende 
benutting van haar netwerk, waardoor het een 
toenemend deel van haar kostenbasis kan dekken. 
Fastned streeft ernaar om een EBITDA11 break-even 
niveau op maandelijkse basis (geannualiseerd) te 
bereiken bij een penetratie van FEV's van ongeveer 

1,0 - 1,5% van de Nederlandse markt.12 Fastned heeft 
al op 21 mei 2019 bekend gemaakt dat het bedrijf 
in het eerste kwartaal van dit jaar operationeel 
EBITDA break-even heeft bereikt. Dit betekent dat 
de brutowinst van Fastned in het eerste kwartaal van 
2019 alle directe bedrijfskosten dekte (de kosten die 
rechtstreeks verband houden met de stations, zoals 
netaansluitingskosten, huur en onderhoud), evenals 
de indirecte bedrijfskosten die kunnen worden 
toegeschreven aan de lopende activiteiten van het 
bestaande netwerk van Fastned, dat voornamelijk 
salarissen en andere kosten omvat die gerelateerd 
zijn aan de exploitatie van het bestaande netwerk, 
zoals kantoorhuur, algemene kosten, klantenservice 
en administratie. Het niveau van operationeel EBITDA 
break-even is gebaseerd op de huidige splitsing 
van operationele uitgaven van Fastned, waarbij 
25% van de indirecte operationele kosten (exclusief 
afschrijvingen) in het eerste kwartaal van 2019 toe te 
schrijven was aan de exploitatie van het bestaande 
netwerk, terwijl de andere 75% gerelateerd was aan 
de uitbreiding van het netwerk.13

• Zodra Fastned het break-even niveau van de EBITDA 
heeft bereikt waarnaar hierboven wordt verwezen, 
streeft zij ernaar om EBITDA-positief te blijven 
terwijl Fastned haar focusmarkten buiten Nederland 
(Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland 
en Frankrijk) verder ontwikkelt.

10Fastned heeft de term “middellang” of “doorgaan” niet gedefinieerd en is niet van plan om deze te definiëren. Deze financiële doelstellingen mogen niet 
worden gelezen als prognoses of voorspellingen en ook niet als aanwijzingen dat Fastned zich richt op dergelijke cijfers voor enig specifiek jaar, maar zijn enkel 
en alleen doelstellingen die voortvloeien uit het nastreven van de door Fastned gekozen strategie. Fastned kan geen zekerheden geven dat deze doelstellingen 
behaald worden of dat het haar strategie kan implementeren, en de daadwerkelijk behaalde resultaten kunnen materieel/wezenlijk afwijken. De doelstellingen 
zijn bepaald op basis van trends, gegevens, aannames en inschattingen die Fastned op de datum van dit Document als redelijk worden gezien door Fastned (zie 
ook het hoofdstuk “Industry” in het Prospectus), maar deze kunnen veranderen als gevolg van onzekerheden in verband met Fastned’s economische, financiële 
of competitieve omgeving en als gevolg van toekomstige zakelijke beslissingen, evenals het optreden van bepaalde factoren, en ze zijn inherent onderworpen 
aan aanzienlijke zakelijke, operationele, economische en andere risico’s, waaronder, maar niet beperkt tot factoren zoals omschreven in de hoofdstukken “Im-
portant Information – Information Regarding Forward-Looking Statements” en “Risk Factors” in het Prospectus, waarvan vele buiten de controle van Fastned 
liggen. De aannames waarop de doelstellingen zijn gebaseerd (waaronder de verwachte afname van volledig elektrische auto’s in Nederland in de komende 
jaren, en het stabiel blijven van de operationele kosten van Fastned in lijn met historische ontwikkelingen en prijzen voor de verkoop van elektriciteit) zouden 
kunnen veranderen of blijken mogelijk helemaal onjuist te zijn. Daarnaast kunnen onverwachte gebeurtenissen de feitelijke resultaten die Fastned in de toe-
komst behaald nadelig beïnvloeden, ongeacht of haar aannames met betrekking tot de doelstelling voor de middellange termijn juist blijken te zijn. Beleggers 
wordt met klem verzocht om geen ongeoorloofd vertrouwen te hechten aan een van de hierboven omschreven doelstellingen.
11 EBITDA wordt gedefinieerd als winst vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie, wat een niet-IFRS maatstaf is.
12 Voor het berekenen van EBITDA middellange termijn doelstelling met betrekking tot het bereiken van EBITDA break-even op middellange termijn, sluit dit 
alle toekomstige niet-contante uitgaven uit die verband houden met Fastned’s in eigen vermogensinstrumenten afgewikkelde, op werknemers gebaseerde 
betalingen (opties) onder toepassing van IFRS 2.
13 Bij de berekening van de operationele EBITDA heeft Fastned ook IFRS 16 toegepast ten aanzien van haar lease en huurovereenkomsten, zoals van toepassing 
vanaf 1 januari 2019, met gebruikmaking van de aangepaste retrospectieve IFRS methode.
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Marktontwikkelingen en trends

Reductie van uitstoot broeikasgassen met 80% in 2050 
door Parijs-akkoord
Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken is een 
wereldwijde transitie naar duurzame productie en 
consumptie van energie nodig. In het Parijsakkoord uit 
2015 - dat getekend is door 186 landen - is afgesproken 
om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 
ruim onder 2 graden. Om te voldoen aan dit akkoord heeft 
de Europese Unie (EU) klimaat- en energiewetgeving 
aangenomen. In 2050 moet de Europese uitstoot van 
broeikasgassen met ten minste 80% zijn gereduceerd.

Europese emissie-eisen dwingen autobouwers om te 
elektrificeren
In december 2018 werd door de EU besloten om CO2 

emissies van nieuw verkochte auto’s en busjes in 2030 
met 37.5% te reduceren. In maart 2019 stemde het 
Europees Parlement hiermee in. Om te voldoen aan de 
steeds strengere emissie-eisen zullen autofabrikanten 
de komende jaren hun investeringen in elektrische auto’s 
moeten opschroeven. Zo kondigde het Duitse Verband der 
Automobilindustrie (VDA) in maart 2019 aan dat Duitse 
autofabrikanten de komende drie jaar meer dan €40 
miljard in elektrisch rijden gaan investeren.

Nationale overheden verbieden de verkoop van fossiele 
auto’s
Naast de Europese doelen hebben verschillende Europese 
landen plannen aangekondigd om de verkoop van fossiele 
auto’s uit te faseren. Noorwegen kondigde doelstellingen 
aan om de verkoop van benzine- en dieselvoertuigen 
tegen 2025 te beëindigen. Nederland, Duitsland, België 
en Zweden hebben de ambitie om dit tegen 2030 te doen 
en Frankrijk en het VK tegen 2040. 

Stimulansen voor elektrische auto’s
Naast de (geplande) maatregelen om de verkoop van 
fossiele voertuigen uit te faseren, worden consumenten 
gestimuleerd elektrische auto’s aan te schaffen. Een 
recente studie van de Internationale Raad voor schoon 
vervoer (ICCT) laat zien dat van de 32 onderzochte 
Europese landen, er 26 belastingvoordelen bieden aan 
eigenaren van een voertuig met lage emissies.

Steden verbieden dieselvoertuigen
Door groeiende zorgen over luchtkwaliteit zijn inmiddels 
meerdere Europese steden - waaronder Amsterdam -  
bezig met het verbieden van diesel- en andere voertuigen 
met een interne verbrandingsmotor. Er wordt algemeen 
aangenomen dat hierdoor de verkoop van dieselvoertuigen 
zal dalen.

Technologische ontwikkeling van batterijen
De belangrijkste factor in het succes van elektrisch auto’s 
is de enorme kostendaling van lithium-ion accu’s in de 
afgelopen tien jaar. Deze kostendaling is voorlopig nog 
niet ten einde. Volgens een onderzoek van Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF) in 2017, waren de kosten 
van een lithium-ion accupakket gemiddeld $209 per 
kWh, een daling van 24% ten opzichte van de prijzen 
van 2016 en ongeveer een vijfde van de prijzen in 2010. 
BNEF herhaalde dit onderzoek in 2018 en stelde vast 
dat de gemiddelde prijs voor een lithium-ion accupakket 
gedaald was naar $176 per kWh. BNEF voorspelt dat de 
gemiddelde prijzen blijven dalen en dat deze in 2025 al 
minder dan $100 per kWh zal zijn. Dit wordt door industrie-
experts gezien als het moment waarop elektrische auto’s 
op een gelijk prijsniveau komen met auto’s met interne 
verbrandingsmotoren. Tesla geeft aan dat deze grens 
al in 2021 zal worden geslecht.14 Deze kostendaling is 
het gevolg van een zogenaamde ‘leercurve’. Door de 
uitbreiding en bouw van grote batterijfabrieken wordt 
het productieproces verbeterd en treden er economische 
schaalvoordelen op. Daarnaast verbetert de chemische 
samenstelling van batterijen, waardoor er steeds minder 
- en minder kostbare - grondstoffen nodig zijn.

14 https://cleantechnica.com/2018/06/09/100-kwh-tesla-battery-cells-this-year-100-kwh-tesla-battery-packs-in-2020/

Overheden faseren de verkoop van nieuwe fossiele auto’s uit.

Uitfasering verkoop fossiele auto's per land

2025

2030

2040

Voorspelling van kostendaling lithium-ion  accupakketten

Bron: Bloomberg New Energy Finance. De prijzen omvatten zowel de 
kosten van de cel als het accupakket. Historische prijzen zijn nominaal, 
toekomstige prijzen zijn in echte 2017 dollars.
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Toenemend aanbod van volledig elektrische auto’s
Door het succes van Tesla en de eerder genoemde 
steeds strenger wordende eisen zijn autofabrikanten 
in de laatste jaren de elektrische auto gaan omarmen. 
In de komende jaren zullen er veel nieuwe elektrische 
modellen op de markt komen met een lagere prijs, 
grotere range en de mogelijkheid tot veel sneller 
laden. Voorbeelden zijn de Volkswagen Neo - eind 
2019 - en de Polestar 2 (onderdeel van Volvo) - begin 
2020. Veel autofabrikanten hebben hun elektrificatie-
doelstellingen de laatste jaren flink opgeschroefd (zie 
overzicht beneden). Zo kondigde de Volkswagen Groep 
in maart 2019 aan meer dan 70 nieuwe elektrische 
modellen te zullen introduceren in de komende tien jaar.

Fabrikant Doel verkoop elektrisch auto’s Jaar

VW Group 2-3 miljoen elektrische auto’s jaarlijks verkocht 2025

General Motors 1 miljoen elektrische auto’s jaarlijks verkocht 2026

Daimler 15-25% elektrisch 2025

BMW 15-25% elektrisch 2025

Volvo / Polestar 50% elektrisch 2025

Porsche 50% elektrisch 2023

Chang’an 100% elektrisch 2025

BAIC 100% elektrisch 2025

Bron: BNEF, Long Term Electric-Vehicle Outlook 2018

Omdat batterijen goedkoper en beter worden, komen er steeds meer 
betaalbare elektrische modellen met grote range op de markt.  
Linksboven de Polestar 2 van Volvo, rechtsboven de Tesla Model 3.

Aantrekkelijke nieuwe modellen komen op de markt

Overzicht ambities autobouwers
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Aangeboden Certificaten
De Stichting (FAST) zal ten hoogste 3 mln Certificaten 
aanbieden die 20.3% van het aandelenkapitaal van Fastned 
vertegenwoordigen (de “Aangeboden Certificaten”). De 
prijs voor de Aangeboden Certificaten is vastgesteld op 
EUR 10 per Aangeboden Certificaat.

Fastned en FAST zijn gebonden aan een lock-up periode 
van 180 dagen na de afwikkelingsdatum, die naar 
verwachting op 25 juni 2019 zal zijn. De leden van de Raad 
van Bestuur en de oprichters zijn gebonden aan een lock-
up periode van 365 dagen na de sluitingsdatum. Gedurende 
deze lock-up periode mogen dergelijke personen en 
vennootschappen in principe geen Certificaten verkopen 
en mogen Fastned en FAST geen Aandelen of Certificaten 
uitgeven. 

Zie voor meer informatie de hoofdstukken “The Offering” 
en “Plan of Distribution” in het Prospectus.

ING Bank N.V. (de “Global Coordinator”) coördineert de 
beoogde aanbieding en notering van de Certificaten aan 
Euronext Amsterdam.

FAST en Fastned hebben de Global Coordinator een 
overtoewijzingsoptie verleend (de “Overtoewijzingsoptie”). 
Deze Overtoewijzingsoptie is uitoefenbaar binnen 30 
kalenderdagen na de eerste handelsdatum, die naar 
verwachting op 21 juni 2019 zal zijn, en bestaat uit 
maximaal 10% van de Aangeboden Certificaten.

Inschrijven op de Certificaten
Particuliere beleggers in Nederland kunnen via hun
bank of financiële tussenpersoon inschrijven voor het
kopen van de Aangeboden Certificaten vanaf 09.00 uur
op 13 juni 2019 tot 14.00 uur op 20 juni 2019. Financiële 
tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór de 
sluiting van de inschrijving liggen.

Dit tijdschema kan worden verlengd. Een eventuele 
verlenging zal ten minste drie uur voor het einde 
van de oorspronkelijke aanbiedingsperiode worden 
aangekondigd door middel van een persbericht op de 
website van Fastned (www.fastned.nl). Een eventuele 
verlenging bedraagt ten minste één volledige werkdag. 

Als u een particuliere belegger in Nederland bent, 
geldt geen minimum aantal Certificaten waarop u dient 
in te schrijven. Of u de Certificaten waarvoor u heeft 

Belangrijke aanbiedingsvoorwaarden

ingeschreven ook daadwerkelijk krijgt toegewezen, 
hangt onder andere af van de totale vraag naar de 
Aangeboden Certificaten en het totale aantal beschikbare 
Aangeboden Certificaten. Zoals hierna beschreven, geldt 
er een preferente toewijzing voor particuliere beleggers 
in Nederland.

Het exacte aantal in de aanbieding Aangeboden 
Certificaten zal na afloop van de aanbiedingsperiode, 
naar verwachting op of rond 20 juni 2019, bekend worden 
gemaakt door middel van een bij de AFM gedeponeerde 
‘offering statement’, dat algemeen verkrijgbaar wordt 
gesteld door middel van een persbericht dat wordt 
gepubliceerd op de website van Fastned (www.fastned.nl/
investeren).

Indien u Aangeboden Certificaten wilt kopen of uw 
inschrijving wilt intrekken of wijzigen, dient u uw bank of 
financiële tussenpersoon de opdracht daartoe te geven. 
Financiële tussenpersonen kunnen voor het inschrijven, 
intrekken, of wijzigen van uw inschrijving, kosten in 
rekening brengen.

Voor de betaling van de Certificaten machtigt u de 
financiële instelling waar u inschrijft. De financiële 
instelling zal het verschuldigde bedrag van uw rekening 
afschrijven op of rond de afwikkelingsdatum, naar 
verwachting twee werkdagen na de eerste voorlopige 
handelsdag. De verwachte betalings- en leveringsdatum 
is 25 juni 2019. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 
“The Offering” van het Prospectus.

De Global Coordinator ontvangt een vergoeding van 
Fastned in verband met de aanbieding en notering 
van de Certificaten aan Euronext Amsterdam. Zie voor 
meer informatie het hoofdstuk “Plan of Distribution – 
Underwriting Arrangements” van het Prospectus.

Preferente toewijzing aan particuliere beleggers in 
Nederland
Aan iedere daarvoor in aanmerking komende particuliere 
belegger in Nederland wordt in beginsel tenminste 
1.000 (of minder als de inschrijving een lager aantal 
betreft) Aangeboden Certificaten toegewezen waarop 
de belegger heeft ingeschreven. Het exacte aantal 
Aangeboden Certificaten dat wordt toegewezen aan de 
daarvoor in aanmerking komende particuliere beleggers 
zal worden vastgesteld nadat de aanbiedingsperiode is 
geëindigd en is onder andere afhankelijk van het totaal 
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aantal Aangeboden Certificaten waarop door particuliere 
beleggers wordt ingeschreven en van het totaal aantal 
Aangeboden Certificaten dat zal worden aangeboden. 
Dit betekent dat u minder Aangeboden Certificaten 
toegewezen kunt krijgen dan waarop u had ingeschreven. 
Het betekent ook dat het mogelijk is dat u alle Certificaten 
waar u voor heeft ingeschreven krijgt toegewezen.

Onder particuliere beleggers die in aanmerking 
komen voor de preferente toewijzing wordt verstaan: (i) 
natuurlijke personen woonachtig in Nederland, maar ook 
(ii) investeringsvennootschappen met statutaire zetel 
in Nederland, die zijn opgericht met als enig doel het 
vermogensbeheer en/of de pensioenplanning van een 
specifieke natuurlijke persoon. 

Zie voor meer informatie het hoofdstuk “The Offering – 
Preferential Retail Allocation” van het Prospectus.
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Publicatie prospectus

Start inschrijvingsperiode voor particuliere beleggers 
in Nederland

Start inschrijvingsperiode voor institutionele beleggers

Sluiting inschrijving voor particuliere beleggers in 
Nederland (*)

Sluiting inschrijving voor institutionele beleggers

Vaststelling totaal aantal aangeboden Certificaten in de 
aanbieding en toewijzing van aangeboden Certificaten

Publicatie resultaat van de aanbieding

Eerste handelsdatum (handel op “as-if-and-when-de-
livered” basis)

Afwikkelingsdatum (betaling en levering Certificaten)

woensdag 12 juni 2019

donderdag 13 juni 2019 – 09.00 uur

donderdag 13 juni 2019 – 09.00 uur

donderdag 20 juni 2019 – 14.00 uur  

donderdag 20 juni 2019 – 14.00 uur

donderdag 20 juni 2019

donderdag 20 juni 2019

vrijdag 21 juni 2019

dinsdag 25 juni 2019

Tijdschema

(*) Financiële tussenpersonen kunnen deadlines stellen die voor de sluiting van de inschrijving liggen. 

Eventuele wijzigingen in dit tijdschema zullen door middel van een persbericht, dat gepubliceerd wordt op de website van 
Fastned (www.fastned.nl/investeren), bekendgemaakt worden. 
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Hieronder volgt een selectie van de belangrijke risico’s 
die gelden voor Fastned, de Certificaten en de aanbieding 
van de Certificaten. Deze risico’s hebben betrekking op 
Fastned’s industrie, bedrijfsactiviteiten, juridische zaken, 
financiële zaken en ondernemingsstructuur. Potentiële 
beleggers dienen alle risicofactoren in het hoofdstuk 
“Risk Factors” in het Prospectus in hun geheel te lezen, te 
begrijpen en te overwegen welke risicofactoren materieel 
zijn, alvorens een besluit te nemen om te beleggen in de 
Certificaten. 

Risico’s die betrekking hebben op Fastned’s industrie
• Onvoorspelbaarheid als gevolg van het opereren 

in een nieuwe markt kan de groei van Fastned 
vertragen en kan een wezenlijk nadelig effect hebben 
op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten en 
vooruitzichten van Fastned.

• De groei van Fastned hangt af van de groei van 
het aantal elektrische auto’s op de weg, een 
langzamere dan verwachte stijging, of zelfs een 
afname, van de groei van volledig elektrische 
auto’s kan daarom de groei van Fastned vertragen 
en een wezenlijk materieel nadelig effect hebben 
op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten en 
vooruitzichten van Fastned.

• Alternatief oplaadgedrag kan tot minder klanten 
leiden en daarmee een wezenlijk nadelig effect 
hebben op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten 
en vooruitzichten van Fastned.

• Fastned opereert in een markt die steeds 
competitiever kan worden. Dit kan resulteren in 
lagere marges of in een verlies van marktaandeel 
en kan dus een wezenlijk nadelig effect hebben 
op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten en 
vooruitzichten van Fastned.

• De voortdurend evoluerende technologie kan de 
bedrijfsvoering van Fastned minder competitief 
maken en mogelijk een effect hebben op het 
concurrentievermogen van het Fastned-netwerk 
en kan dus een wezenlijk nadelig effect hebben 
op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten en 
vooruitzichten van Fastned.

• De groei van Fastned is mogelijk niet duurzaam, 
omdat de vraag naar snellaadstations afhankelijk is 

Selectie van belangrijke risico’s

van de voortzetting van bepaalde trends. Stagnatie 
van deze trends kan een wezenlijk nadelig effect 
hebben op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten 
en vooruitzichten van Fastned.

Risico’s die betrekking hebben op Fastned’s 
bedrijfsactiviteiten
• Fastned is mogelijkerwijs niet in staat om haar 

groeistrategie succesvol uit te voeren in bestaande 
markten en uit te breiden naar andere markten 
zoals België, Zwitserland en Frankrijk, wat een 
wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben 
op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten en 
vooruitzichten van Fastned.

• Fastned kan de financiële en zakelijke doelstellingen 
die in het Prospectus zijn opgenomen mogelijk niet 
of niet volledig behalen, wat een wezenlijk nadelig 
effect zou kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten 
en vooruitzichten van Fastned.

• Het succes van Fastned hangt grotendeels af van 
haar ondernemingscultuur en een verandering 
of verdwijning van deze cultuur zou een 
wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de 
bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, financiële 
toestand en vooruitzichten van Fastned.

• Als Fastned haar operationele, financiële en andere 
interne controles en systemen voor het effectief 
beheren van groei niet blijft verbeteren, kunnen haar 
bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, financiële 
toestand en vooruitzichten wezenlijk nadelig worden 
beïnvloed.

• Verstoring van back- en frontoffice softwaresystemen 
kan leiden tot fouten in de betaling van de geleverde 
elektriciteit en heeft een negatieve invloed op de 
omzet, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen 
hebben op de bedrijfsresultaten, financiële toestand 
en vooruitzichten van Fastned.

• Fastned is mogelijk niet in staat om geschikte 
locaties te identificeren en/of te bemachtigen die 
voldoen aan de vereisten voor een locatie voor 
nieuwe snellaadstations, wat een wezenlijk nadelig 
effect zou kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten, 
bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned.
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• Als Fastned niet tijdig de vereiste (bouw)vergunningen 
verkrijgt om snellaadstations te bouwen, of als 
Fastned deze helemaal niet verkrijgt, kan dit leiden 
tot vertragingen in het bouwproces en een wezenlijk 
nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten, 
bedrijfsresultaten, financiële toestand en 
vooruitzichten van Fastned.

• Fastned kan mogelijk niet in staat zijn haar 
bouwprojecten naar behoren aan te sturen of er 
is sprake van een vertraging in bouwprojecten, 
dan zou dit kunnen leiden tot extra kosten, wat 
een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben 
op de bedrijfsresultaten, financiële toestand en 
vooruitzichten van Fastned.

• Afhankelijkheid van externe leveranciers kan 
van invloed zijn op het bedrijf in geval van 
leveringsproblemen en kan een wezenlijk nadelig effect 
hebben op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, 
financiële toestand en vooruitzichten van Fastned

• Fastned is mogelijk niet in staat om management, 
belangrijke werknemers en andere gekwalificeerde 
en bekwame werknemers aan te nemen en/of te 
behouden, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen 
hebben op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, 
financiële toestand en vooruitzichten van Fastned.

• Een stijgende prijs van hernieuwbare elektriciteit kan 
een negatief effect hebben op de bedrijfsresultaten 
van Fastned.

• De dekkingsgraad van Fastned’s verzekeringen kan 
mogelijk ontoereikend zijn, de verzekeringskosten 
kunnen stijgen en deze verzekeringen dekken mogelijk 
bepaalde risico’s of onverwachte gebeurtenissen niet, 
en Fastned kan mogelijk niet alle ongedekte risico’s 
of onverwachte gebeurtenissen opvangen. Dit zou 
een negatief effect kunnen hebben op de financiële 
toestand en vooruitzichten van Fastned.

• Aan de IT-systemen van Fastned kan afbreuk worden 
gedaan of het bereik ervan kan worden aangetast als 
gevolg van cyberaanvallen of andere gebeurtenissen, 
wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben 
op de bedrijfsactiviteiten en vooruitzichten van 
Fastned.

Risico’s gerelateerd aan de regulatoire en juridische 
omgeving waarin Fastned opereert

• Lopende juridische procedures kunnen invloed 
hebben op de business case van Fastned, 
management tijd in beslag nemen, en resulteren in 
interne management- en juridische advieskosten wat 

een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op 
de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, financiële 
toestand en vooruitzichten van Fastned.

• Het risico van intrekking, verloop en het niet 
succesvol zijn in het winnen van nieuwe tenders 
voor exploitatievergunningen kan een negatief 
effect hebben op de locatieportfolio van Fastned, 
wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben 
op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten en 
vooruitzichten van Fastned.

• Fastned is onderhevig aan wet- en regelgeving 
in meerdere rechtsgebieden. Elke tekortkoming 
in de nakoming van deze wet- en regelgeving 
kan een wezenlijk nadelig effect hebben op de 
bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, financiële 
toestand en vooruitzichten van Fastned.

• Fastned verkrijgt en verwerkt gevoelige gegevens. 
Elke daadwerkelijke of vermeende inbreuk op de 
privacy of oneigenlijk gebruik van, openbaarmaking 
van, of toegang tot dergelijke gegevens kan de 
reputatie van Fastned als vertrouwd merk schaden, 
en zou een nadelig effect kunnen hebben op de 
bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, financiële 
toestand en vooruitzichten van Fastned.

• Op de intellectuele eigendomsrechten van Fastned, 
waaronder merken en handelsnamen, kan 
mogelijk inbreuk worden gemaakt en deze kunnen 
onrechtmatig gebruikt worden of aangevochten 
worden door derden. Wanneer dit gebeurt, kan dat 
een nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten 
van Fastned.

Risico’s die betrekking hebben op de financiële omgeving 
waarin Fastned opereert

• Fastned is mogelijk in de toekomst niet in staat 
additionele financiering te verkrijgen om haar 
groeistrategie uit te voeren. Het niet kunnen uitvoeren 
van deze groeistrategie kan een wezenlijk nadelig effect 
hebben op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, 
financiële toestand en vooruitzichten van Fastned.

• Het niet voldoen van renteverplichtingen die 
onderdeel zijn van de voorwaarden van de obligaties 
die zijn uitgegeven door Fastned zou kunnen leiden tot 
een tekortkoming in de nakoming. Onvermogen om 
uitstaande obligaties af te lossen of te herfinancieren 
wanneer deze opeisbaar zijn kan een wezenlijk 
nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten, 
bedrijfsresultaten, financiële toestand en 
vooruitzichten van Fastned.
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• Fastned is mogelijk niet in staat om subsidies te 
verkrijgen voor het bouwen van haar snellaadstations 
en/of om betalingen te ontvangen onder dergelijke 
subsidies, wat een wezenlijk nadelig effect kan 
hebben op de financiële toestand van Fastned.

• Fastned heeft in de afgelopen perioden verliezen 
geleden en wordt mogelijk niet winstgevend in 
de toekomst, wat een wezenlijk nadelig effect 
zou kunnen hebben op de financiële toestand van 
Fastned.

• Krediet- en wederpartijrisico’s van klanten en 
leveranciers zou een wezenlijk nadelig effect kunnen 
hebben op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, 
financiële toestand van Fastned.

• Fastned heeft een beperkte flexibiliteit om de 
operationele kosten van haar bedrijfsactiviteiten aan 
te passen, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen 
hebben op de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, 
financiële toestand en vooruitzichten van Fastned.

• Wijzigingen in belastingverdragen, -wetgeving, 
-regelgeving, of interpretaties daarvan of de 
uitkomsten van belasting- en financiële controles 
of evaluaties kunnen een negatief effect hebben 
op de bedrijfsresultaten, financiële toestand en 
vooruitzichten van Fastned.

Risico’s die betrekking hebben op de Certificaten

• De handel in Certificaten zou heel beperkt kunnen zijn, 
wat ertoe zou kunnen leiden dat certificaathouders 
hun Certificaten niet tegen een redelijke prijs of 
helemaal niet kunnen verkopen.

• Indien effecten- of bedrijfsanalisten geen 
onderzoeksrapporten over de bedrijfsactiviteiten 
of de industrie van Fastned publiceren, of hun 
aanbevelingen in ongunstige zin bijstellen, kunnen de 
marktprijs en het handelsvolume van de Certificaten 
dalen.

• De marktprijs van de Certificaten kan sterk 
fluctueren en kan worden beïnvloed door een aantal 
factoren, waarvan sommige buiten de controle van 
Fastned liggen.

• Fastned kan in de toekomst additionele certificaten 
die Aandelen vertegenwoordigen uitgeven om 
kapitaal te verwerven of in verband met een 
incentive of optieplan of anderzins, waardoor het 

certificatenbezit van beleggers in Fastned kan 
verwateren.

• Fastned is niet van plan om in de nabije toekomst 
dividend uit te keren en het vermogen van Fastned 
om in de nabije toekomst dividend uit te keren is 
onzeker.

• De invloed van de houders van Certificaten wijkt af 
van andere Nederlandse vennootschappen, en van 
vennootschappen in andere jurisdicties.

• Toekomstige verkopen of de mogelijkheid van toe-
komstige verkopen van een aanzienlijk aantal Cer-
tificaten, waaronder door Wilhelmina-Dok B.V.15 en 
Carraig Aonair Holding B.V.16 kunnen resulteren in 
een perceptie van verhoogd risico van andere (po-
tentiële) Certificaathouders en in een daling van de 
marktprijs van de Certificaten.

• Indien de afwikkeling van de aanbieding niet plaats-
vindt op de beoogde afwikkelingsdatum of helemaal 
niet plaatsvindt, worden aankopen van de aange-
boden Certificaten niet in aanmerking genomen en 
kan Euronext Amsterdam reeds verwerkte transac-
ties annuleren.

• Beleggers met een andere referentievaluta dan de 
euro lopen bepaalde valutarisico’s wanneer ze in de 
Certificaten beleggen.

• Als de Vennootschap wordt ontbonden, zullen uitker-
ingen aan certificaathouders achtergesteld zijn op de 
vorderingen van crediteuren.

15De persoonlijke houdstermaatschappij van de heer Lubbers, een van de oprichters van Fastned en de toekomstige voorzitter van de raad van commissarissen
16De persoonlijke houdstermaatschappij van de heer Langezaal, een van de oprichters van Fastned en de CEO van Fastned


